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         Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle § 27 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon / v 
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Č. 10/2008/VZN 

Z á v ä z n á  č a s ť 

Zmien a doplnkov č.14 Územného plánu sídla Lipt.Mikuláš  

/ Zmeny a doplnky  ÚPN SÚ Lipt.Mikuláš č. 14  / 
 
 

P R V Á  Č A S Ť  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
Čl.1 

 

Územný a časový rozsah platnosti Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu sídla 
Lipt.Mikuláš  

 

 

        Územný rozsah v zmysle riešenej lokality je územie obce Liptovský Mikuláš, k.ú. Okoličné 
. Zmeny a doplnky  č.14 Územného plánu sídla Lipt.Mikuláš sú platné odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Uznesenia Ms. zastupiteľstva v Lipt.Mikuláši a Všeobecne záväzného nariadenia 
schváleného Mestským zastupiteľstvom č.VZN……zo dňa 11.12.2008 

 
Čl.2 

 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

Zákona č. 237/2000 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. 
Záväzná časť Zmien a Doplnkov č.14 ÚPN SÚ Liptovský Mikuláš  obsahuje návrh regulatívov 
územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré 
stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 

 
 

 
2.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného 
územia 
 

 
 
REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA  A FUNKĆNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA:. 
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V Zmenách a doplnkoch /podobne ako v platnom ÚPN mesta Liptovský Mikuláš/ v záujme 
identifikovateľnosti regulatívov budúceho využitia je navrhovaný blok jednoznačne určený : 

 charakteristikou riešeného územia 
 funkčným využitím, so stanovením prípustných funkcií (v členení na dominantné, vhodné 

a výnimočne prípustné) a neprípustných funkcií. 
V zmysle schváleného ÚPN – mesta Liptovský Mikuláš je funkčné využitie riešenej lokality 
definované ako „Všeobecné obytné územie – UB3“. 
 

 
2.2 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na 

využitie jednotlivých plôch 
 

 
„Všeobecné obytné územie – UB3“. 
Definícia sa nemení a znie: 
VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMIE 

• CHARAKTERISTIKA : slúži výlučne na bývanie s možnosťou umiestnenia 
vybavenosti s významom nad rámec daného územia 

• FUNKČNÉ VYUŽITIE : 

PRÍPUSTNÉ : 

dominantné 
1. bývanie v obytných budovách - v rodinných a bytových domoch, 

vhodné 
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb a výroby 

nerušiacich obytné prostredie, 
2. zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a 

školské 
3. malé ubytovacie zariadenia - penzióny, malé hotely, 
4. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov 

územia, 
5. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, 
6. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
7. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a 

zastávok MHD, 
8. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 

Návrh funkčného využitia a priestorovej regulácie. 
 

Návrh funkčného 
využitia 

Etapa 
 
 

Podlažnosť* 
 

Index zastavanosti
(%) 

Plocha ha 
 
 

UB3 návrh 2 30 20 
• v prípade bytových domov možnosť lokálnych akcentov  max. 5NP  
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2.3 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na 
využitie jednotlivých plôch 

 

VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ 
1. obchodné a kancelárske budovy 
2. ubytovacie zariadenia 

NEPRÍPUSTNÉ 
1. ostatná výroba, skladovane a zariadenia dopravy ako hlavné 

stavby 
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. 

zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo 
alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely 
bývania 

• doplňujúce ustanovenia : 
þ parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb 

musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 
 

 
 
2.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
územia 
 
 
- zabezpečiť koridory navrhovaných trás komunikácií a trás technickej infraštruktúry a 
ostatného technického vybavenia (plochy pre nové trafostanice a pod.)  
 
 
 
2.5 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 
 
 

Zmeny a doplnky rešpektujú právne predpisy využitia územia vyplývajúce zo záujmov 
starostlivosti o životné prostredie. 
 
 

 
2.6 Vymedzenie zastavaného územia 

 

Súčasné zastavané územie je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1. 1. 1990 (Správa 
Katastra nehnuteľnosti). Návrh zmeny hranice zastavaného územia je vyznačený v grafickej 
časti Zmien a doplnkov. 
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2.7 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny vytvárania a udržiavania ekologickej 
stability vrátane plôch zelene. 
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
 

Zmeny a doplnky rešpektujú limity využitia územia vyplývajúce zo záujmov ochrany životného 
prostredia, ochrany prírody, pamiatkovej starostlivosti a ochrany zariadení vybavenia územia 
tak ako sú definované v platnom ÚPN mesta Liptovský Mikuláš.  

Z titulu ochrany prírody je potrebné rešpektovať podmienku: „vylúčiť výstavbu v alúviu vodného 
toku Okoličianka, zabezpečiť min.15m ochranné pásmo po oboch stranách vodného toku“. 
Rešpektovať závery, ktoré vyplynuli z pripomienok k strategickému dokumentu „Obytný súbor 
Stošice Západ – Okoličné“  

Pri realizácii zámerov rešpektovať všetky platné zákony a právne predpisy v znení neskorších 
zmien. 

- Zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 736822, 752102... 

- Zákon č.656/2004 Z.z. (zákon o energetike) 
 

Čl.3 
 

 
3.1 Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, 
na asanáciu a na chránené časti krajiny  
 
 
Navrhovaná urbanistická koncepcia si vyžaduje sceľovanie parciel podľa textovej a grafickej 
časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uvedených regulatívov a zastavovacích 
podmienok.  
 
 
3.2 Určenie, na ktoré časti riešeného územia je potrebné obstarať a schváliť územný 
plán zóny  
 
Pre celé riešené územie lokality, ktorá je predmetom ZaD, je potrebné následne spracovať 
podrobnejšie riešenie na úrovni zóny. 
 
 
 
3.3 Zoznam verejnoprospešných stavieb  
 

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb bude možné podľa § 108 zákona č 50/1976 Zb 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám 
obmedziť. V súlade s rozvojovými zámermi mesta vyjadrenými v Zmenách a doplnkoch 
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sú definované verejnoprospešné stavby: 
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Zoznam Verejnoprospešných stavieb: 

44 stavby komunikácií zabezpečujúcich obsluhu územia podľa podrobnejšej             
dokumentácie, 

45   stavby a zariadenia statickej dopravy v navrhovanom území podľa podrobnejšej    
dokumentácie, 
46   hlavné pešie a cyklistické trasy ako súčasť cestnej siete 
47  stavby a zariadenia mestskej vodovodnej siete a ich ochranné pásma, ktoré zabezpečujú 
zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia mestskej 
vodovodnej siete podľa následnej podrobnejšej dokumentácie), 
48  stavby a zariadenia mestskej kanalizačnej siete a ich ochranné pásma, ktoré zabezpečujú 
odvádzanie a čistenie splaškových a dažďových odpadových vôd z územia (zariadenia 
kanalizačnej siete podľa následnej podrobnejšej dokumentácie) 
49   stavby a zariadenia elektrickej rozvodnej siete vrátane ochranných pásiem, ktoré 

zabezpečujú zásobovanie elektrickou energiou (rozvody elektrickej energie a príslušné 
zariadenia energetickej siete, distribučné linky a nové trafostanice podľa následnej 
podrobnejšej technickej dokumentácie), 

50  stavby a zariadenia mestskej plynovodnej siete vrátane ochranných pásiem,ktoré 
zabezpečujú zásobovanie zemným plynom (plynovody a príslušné zariadenia plynovodnej 
siete, podľa následnej podrobnejšej technickej dokumentácie), 

51  stavby a zariadenia na výrobu a rozvod tepla vrátane ochranných pásiem, ktoré 
zabezpečujú zásobovanie tepelnou energiou (podľa podrobnejšej technickej 
dokumentácie v závislosti od zvolenej koncepcie zásobovania územia teplom), 

52 stavby a zariadenia spojov všetkého druhu podľa podrobnejšej technickej dokumentácie. 
53   technické zásahy koryta Okoličianky pri výstavbe mostného objektu 
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – 
viď. príloha s názvom:  
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

                                                 
 

D R U H Á  Č A S Ť  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
Čl.4 

 

        Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídla Lipt.Mikuláš sú uložené na Mestskom úrade 
Lipt.Mikuláš, Štúrova 1989 - odd.územného plánovania a hlavného architekta mesta a na 
Krajskom stavebnom úrade odbore ÚP v Žiline. 
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Čl.4.2 

        VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 15.dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli po schválení Mestským zastupiteľstvom. 

 
Čl.4.3 

Na VZN sa uznieslo MsZ na svojom zasadnutí dňa 11.12.2008. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
.                                                                                               Ing.Ján Blcháč, PhD.                                               

                                                                                                  primátor mesta 


